Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (X. 18.) rendeletével
módosított 10/2006.(XI. 30.) rendelete
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetben)
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, a polgármesteri
tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A képviselő-testület tagjai, valamint és az állandó bizottságok képviselő és nem képviselő
tagjai tiszteletdíjban részesülnek a megválasztástól a megbízatás időtartamáig. A képviselőtestület természetbeni juttatást a képviselő – testület tagjainak nem állapít meg.
2.§
„ (1) A települési képviselői tiszteletdíj (alapdíj) havi mértéke a hatályos köztisztviselői
illetményalap (jelenleg: 38.650- Ft.) 0,492 – es szorzata, azaz: 19.000.- Ft.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete állandó bizottságai képviselő tagjainak havi
tiszteletdíja: az alapdíj 31,58 %- ával növelt összege, azaz 25.000.- Ft.
(3) Az önkormányzat képviselő testülete állandó bizottságai nem képviselő tagjainak havi
tiszteletdíja az alapdíj 31,58 % - ának megfelelő összeg, azaz 6.000.- Ft. „*
(4) Amennyiben a képviselő több bizottságnak is tagja, ebben az esetben is csak egy
bizottsági tagság alapján részesül tiszteletdíjban.
3.§
(1) A tiszteletdíj teljes összegében azok a képviselők részesülnek, akik a tárgyév során
megtartott testületi ülések, bizottsági ülések legalább 2/3-án részt vettek.
(2) Amennyiben a képviselő a testületi és bizottsági ülések 2/3-án indokolatlanul nem jelenik
meg a tiszteletdíjat legfeljebb 25 %- ával, maximum 12 hónap időtartamra csökkentheti.
(3) A csökkentés mértékéről és annak idejéről a képviselő – testület utólag dönt.
(4) A testületi és bizottsági üléseken való részvételt az ott készült jelenléti ív alapján kell
dokumentálni a pénzügyi elszámolás érdekében.
(5) A tiszteletdíjak folyósítása bankszámlára utalással utólag, a tárgyhónapot követő hónap
15. napjáig történik.

4.§
(1) E rendelet 2010. október 19. napjától lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakürt Községi Önkormányzat
Képviselő – testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/1998.(XI. 26.),
valamint az ezt módosító 3/2005.(III. 31.) rendelete.
Tiszakürt, 2010. október 13.

Tálas László
polgármester

*Megállapította a 8/2010.(X. 18.) önkormányzati rendelet.

dr. Héczei Eszter
jegyző

